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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Başvekili 
ke 1 r s 

iz ko şu_m 
y hatını dün 

1 
itirdi 

- ZELZELE HALA 
DEVAM EDiYOR 

KRAL BORiSTEN ATATURK'E 
H.URMET VE MUHABBETLER 

Heyetimiz dün istanbulda büyük bir 
merasim ve tezahüratla istikbal edildi 

Sof ya gazeteleri ittifakla diyor ki, 
Balkan Antantı diğer müesseseler gibi boş 

bir lakırdı değildir. Bulgar milleti Türk 
milletini daima sevmiştir ve sevecektir 

Majeste kral Boris 
Bayara hediyeler verdi 

So/ya : 14 {Radyo) - Bü
tün Bulgar gazeteleri dos 
Türkiye başvekili Ekselans 
Calal Bayar ve hariciye veki 

• 

F"'-·-·-·-.. -·-·-·-···-·-·-·"'1 
! Yavuza ı 
• • 
i Sancak ; 
l verildi ! 
i i 
i lstanbul : t4 (Telefonla)- İ 

UZAK ŞARKTA 

Müthiş bir 
muharebe
ye hazırlık! 

Şanghay : 14 { A. A. ) - Japon 
Büyük Elçisi bu sabah bütün Cenubi 
Devlet mümessillerine müstacel bir 
tamim telgrafı göndererek Hiangsu , 
Angvçi ve Honan vilayetlerindeki 
tabaalarını derhal geri çekmelerini 
rica etmiş ve önümüzdeki bir kaç 
gün içinde Pekin-Hankeu, Pukov
Tientsin demiryollarile Lunga i üze
rindeki toprakların tehlikeye maruz 
kalacağını bildirmiştir. Bilhassa Lun· 
gai mıntıkası g~niş askeri harekata 
sahne olacak ve belki de harbin ba
şından beri yapılmış olan muharebe. 
nin en şiddetlisi vuku bulacaktır. 

Atatürkle Kral 
Karol arasında 

Tebrik telgrafları 

Ankara: 14 (Telefonla) - Ro. 

ınanyanın milli bayramı münasebe 
til~ Reisi~umhurumuz Atatürkle Ro 

Dün Kırşehirde ve Ankarada 
birkaç şiddetli zelzele oldu 

Kırşehirde gene bazı 
çürük evler yıkıldı 

Ankara: 14 {Telefonla) - Bugün saat 6,47 de ve 6,56 ve 8 de 
olmak üzere Ankarada az süren şiddetlice üç zelzele olmuştur. 

Zelzele merkez mıntakalarından alınan telgraflara gllre, Kırşehirde 
saat 7 ile 7,5 arasında ikişer saniye süren iki şiddetli zelzele olmuştur. 
Bu zelzele esnasında Kırşehir havalisinde bazı kllylerde ve nahiyelerde 
birçok hasar olmuştur. Bazı çürük evler yıkılmıştır. 

Habeşistan meselesi 
Dey1i telgraf diyorki? 

Londra cenevrege 
verdiği sözü tutmadı 

Roma memnuniyet izhar ediyor 
1i Ekselans Rıiştü Aras,ın Sof. 
yayı ziyaretine uzun sutunler 
tahsis etmekte ve muhtelif 
resiml~r neşkretnıetedir. 

Bütün fu ger gazete! r 
ittifakla ezcümld şunu söyle 
mektedir!er: ; 

! Bugün Stı:vrlde ı:ıantı Ya- • 
! vuzumuza Sancak verme 1 
! merasimi yapılmı,tır . Bu t 
! merasim Türk denlzclıe- 1 

' manya Kralı Kaıol arasında sa 

mimi te1H ik telgrafları taati edil 
miştir. 

londra: 14 [A. A.)- Taymls gazetesi ltalyan lmparatorluilu 
nun tanınması lehınde konseyce ittihaz olunan kıoardan dalayl 
meınnunlyet göstermekte ve daha geni• bir tarzı halle doilru 

1 ilk adımın atıldı§ını yazarak böyle bir hareketin haki· 

-- •Saikan tesanüdü dığe 
müı•ııeseler gil)i boş bir la 
kırdı d eğildır. i3ulgar milleti 
Türkiyey"' karşı daima çok 
iyi hisler beslemiştir. Ve da 
iını d ı dost kal•cDktır. 

Ray Calal Bayar ve B,y 
Rüştü Aras saat 12 de Ma. 
jeste kral Boris tardından 
kabul edilmişler ve uzun müc 
det kralı nnezdinde kalmışlor ' 
dır. Kral bütün Türk heyetini 
asarayda yemeğe alıkoymuş
tur. • 

Kral Borisle Calal Bayar bir müd 
det yalnız kalmışlar ve hususi bir 
görüşme yapmışlardır. 

Kral Boris Atatürk'e hürmet ve 
sevgilerinin iblliğını Calal Bayarden 
rica etmişlerdir. 

Kral Boris Caliil Bayara, imzalı 
bir rotograflarını hediye etmişler ve 
Bdyan Calal Bayara de ayrıca bir he· 
diye hitfetmişlerdir. 

Bulgar başvekili Köse İvanuf A
nadolu ajansına beyanatta bulunarak 
Türkiye lıaşvekiEıİin ziyaretinden duy 
duğu bahtiyarlığı Bulgar milletinin 
Türklere karşı beslediği sevgiyi izhar 

' 

Bay CaUU Bayar 

etmiş ve gerek şahsına, ve gerek 
Bulgar milletinden Türkiyeye selam 
ve muhabbet tebliğ etmesini Anado
lu ajansından rica etmişlerdir. 

Başvekil Caliil Bayar da Bulgar 
gazetecilerine beyanatta bulunarak 
Bulgar milletine karşı duyduğu sevgi· 
yi ve Türk milletinden Bulgar milletine 
getirdiği sdiim ve sevgilerin millete 
iblağını rica etmişler ve sofyayı ziya· 
retlerinden duydukları samimi hisleri 
ve gôsterilen misafirperverlikten do 
layı teşekkürlerini izhar etmişlerdir. 

Kıymetli misafirler gece çok par· 

- Gerisi üçüncü sahife:le -

Haynlaynın Londra te
masları mühim görülüyor 

Londra siyasi mahafili 
hususta çok ketum 

bu 
davranıyor 

Lomlra • 14 (A. A.) - Dün Ber- şefinin Londraya gelmesi de bu su· 
!inde Henderson ile Yon Ribbentrop retle izah edilmekledir. Zannedildiği· 
arasında vuku bulan mülakat ile hayn-

nc göre Haynlayn yakında cadogan 
lyn'in Londraya muvasalatı İngiliz ve Vansihart ile görüşecektir. 
siyasi mahfelleriı deki gerginliği kıs- ~ondra : l4 ( A. A. ) _ Hayn· 
men izale etmiştir. layn ın ela! ve harekiiti ketüm tutul· 

iyi haber alan mahfallerde söy· maktadır. 
lendiğine göre Berlin. Südet mesele- Haynlayn bulunduğ'u otelde kimseyi ka 
sinin her şeyden evvel Haynlayn'i bul etmemektedir. Otelde muamaileyh 
ve Çek hükumetini alakadar ettiği hakkında malOmat verilmemekte hatta 
kanaatındadır. Alman ekalliyeti dava· sokağa çıkıb çıkmadığı da söylenmemek 
11 nı müdafaa edecek olan Südetler 1 tedir. 

1 rlnln coşkun tezahüratı 1 
! içinde geçmiştir. ! J 

1
1 Bulgaı- gazetelerinin yaz- : ı 
. dıCına göre Hamldlye mek } 
! tep gemisi ayın 17 sinde 1 

! Bufgarlstanın Burgaz llma- j 
! nına gidecektir. Kahraman ! 
! gemimiz, Bulgar sularında 1 

i :~'" g:~ sı~:ı:ıı::::te~::~: : 
j hareket edecektir. 24 Ma. 
j yısta Romanyanın Sullna 
İ !imanına varacak , 27 Ma
i yısta lstanbula hareket e
İ decektlr • 

·-·-·-·-~-·-·-·-

Bay Ruzvelti 
kaçıracak

larmış 

Amerikan haydutları " Gangs· 
terler ,. çocuk kaçırmakla meşhur

dur. Zengin adamların çocuklarını 
kaçırırlar, para isterler .. 

Bu gün bu haydutların aynı şe· 
kilde Amerikan Cumhurreisi '.Ruz· 
velti kaçırmağa karar vermiş oidu
ğunu bildiriliyor. 

•· Vaşington Ekspres ,, gazete· 
sinin yazdığına göre, haydutlar, Cum· 
hurreisini kaçıracaklar ve içi dina· 
mit dolu bir vapura yükletip havaya 

uçurmakla tehdit edeceklermiş. is
tedikleri para verilmezse gemıyı 
ateşliyecekler ve Ruzvelti havaya 
uçuracaklarmış. 

Bu suikasd polis tarafından 
keşfolunmuş ve haydutların reisi 
o arak Kirdey isminde biri tevkif 
edilmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 

Ankara: 14 (T eleforıla) - Son 

ay içinde gümrük muhafaza teşki· 
lalı 36 kaçakçı ile 1110 kilo güm· 

rük kaçağı ve 107 kilo inhisar ka· 

çağı yakalanmıştır. 

1 

ta göz yuman bir idealden da
- .- ---- ha kıymetli oldujlunu kaydeyla 

,.,.,, __ ,.__......,,,,..,t~ ntektedlr. 
,. ' 

•;.' 1 Deyli telgraf ise ingilterenin mil· 

Antakyadan bir görU nUş 

Hatayda tazyik ve ted
hiş hareketi devamda 
Türk mümessilleri dün intihap 
yerlerini mecburen terkettiler 

Suriyeliler haykırıyor 

Yaşasın Atatürk --
lekenderun : t4 ( Anadolu ajansı muhabirinden ) - Teacıı 

muameleal davam etmektedir. 
Yapılan hzylkler Uzerlne TUrk mUmeaslllerl mecburen se-

çim yerlerlndekl vazifelerini 1 · 
terketmı,ıerdlr. B 1 Gelen delege Garo ve komi>yon rezi yada faşist 
azalarının tavsiyesi ve teminatı üze· • 

rine Türk mümessiller tekrar vazife- JSyanJ bastırıldı 
!erine dönmüşlerdir. 

Beyrut : 11 : (AA.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Mevlnd münasebatiyle Beyrutta 
her sene yapılması mutad merasime 
giderken, baş konsolosvmuz, cadde
Jnde toplanan binlerce halk tarafın
dan " Yaşasın Atatürk ,, " Yaşasın 
Türkiye ,, didalarile emsalsiz çoşkun 
tezahüratla karşılanmıştır. Kendisine 
ay yıldızli müteaddit buketler veril· 
mittir, 

Rio Janoiro: 14 (A. A.) - fsyan 

hareketine kati olarak bastırılmışz 
nazarile bakılabilir. Memleketin her 
tarafında hükumet bütün vaziye e 
hakimdir. 

Resmen bildirildiğine göre yalnı 
hükumet merkezinde 600 kişi tev· 

kif edilmiştir. Elebaşıların idam edi 

lecekleri zanolunuyor. -

Jetler cemiyetine verdiği teminatı ilı· 
lal ettiğini yazmaktadır. 

Nius kronik! gazetesi de konsey 
de dün cereyan eden müzakerelerin 
kollektif emniyet prensbiini mezara 
koyduğunu ileri sürdü. 

Roma: 14 (A. A.)- Havas ajansı 
nın muhabiri bildiriyor: 

ltalyada Milletler cemiyetine karşı 
gösterılen kayıtsızlığa rağmen ltalya• 
nın habeşistan üzerindeki hakimiyeti 
hususunda bütün devletlere temamile 
serbest hareket etmek hakkının veril 
mesine dair itthaz edilen karar Roma 
da memnuniyetle karşılanmıştır. 

lngiliı - !tayan itilafının aktinden 
beri böyle bir netice beklenmekte idi 
Habeşistan meselesinin halli ise İtalya 
nın milletler cemiyetine karşı ittihaz 
ettiği tarzı harekette bir değışiklik 

husule getirmemiş olmasına rağmen 

beynelmilel veziyetin aydınlanmasına 
yardım etmiştir. 

Siyasi halyan mahafilleri bu di
kenli meselenin hallinde Fransa ve 
inğiltere tarafından gösterilen hüsnü 
niyetten memnuniyetle bahsetmekte
dirler. 

Bay Heryonun 
Mısır seyahatı 

Kahire : [ 15 Mayıs ] - Fransız 
Mebusan Meclisi Reisi Heryo bugün

lerde Mısıra gitmiş ve orada Helyo
polis,de bir Fransız mektebinin açıl
ma töreninde bulunmuştu. Heryo vak' 
tiyle eski lskenderiyenin tarihi hak
kında bir tez yapmıştı. O zamandan
beri bu memleketi ziyaret elmek ar
zusunu beslerdi. Bu maksad ile Kral 
Fuada vaitlerde bulunmuştu. Fakat 
araya hükumet buhranları girdiği 
için vadini icrıı '.edememişti. Şimdi 
kralın oğlu Farukun zamanında bu 
vadini yerine getirmiş bulunuyor. 

Mısırlılar Heryo hakkında büyük 
ikramlarda bulunmuşlardır. Bir ç»k 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Esrarengiz 
ÇiNDEKi 

bir adam 
LAVRENS ' ı' a Şeh Olr , .............................................. -....... , ....... ~ 

SANAT iŞLERi 

Azerbayear 
tiyatroları 

Çin devlet adamları, yabancı 
aevletlerle olan harici münasebet 
lere dair meselelerde onun reyini 
Almadan asla iş görmezler 

Son günlerde yabancı gazetele- yanların önüne geçebilmiş bir dip· 
rin Çine dair neşrettikleri haberler lomat. . 
arasır.da hiç kimsenin bilmediği bir O yalnız bu işlerle uğraşmaz .. 
ingilizin adı karışıyon; Beraber çalıştığı Çin devlet adamla 

11Çin orduları baş kumandanı rınm sıhhatile de alakadar olur .. 
mareşal Çan Kay . Şek tayyare ile Birkaç sene evvel mareşal Şang Sö 
Japon balları üzerinden uçtu, bera Liyengin iktisat müşaviri olarak ça 
berinde kansı ve Çin hükumeti nez lışırken n areşalı afyondan vazgeçir · 
dinde Avrupalı müşavir mösyö V. meğe muyaffak ol muştur. Donald 
H. Donald bulunuyordu. yalnız başına meydanlarda ve çarşı · 

Bu adam kimdir? !arda dolaşırken önünde hürmetle 
Niçin çin, davası uğrunda baya eğilirler.. Bazan kendi büyüklerin· 

tını tehlikeye koyacak kadar ileri gi· den esirgedikleri hürmeti bu adama 
diyor? Mukadderatını Çinin ta1iine ibzal ederler. 
niçin bağışlamıştır,? Donald Çinlilerden biraz çekin 

Donald Avusturyalı bir gazeteci gen yaşar.. içtimalarda bulunmaz 
dir. Yirmi fJeş ynşmdadır, Çinde çı otomobil bile almamıştır. 
kan bir gazatenin yazı işleri müdü Donaldıu Çinde ufa cık bir çiftli 
ri.dür. Söylediklerine bekıhrsa sırf ğı vardı. Burada mütevazi bir çiftçi 
seyahat maksadile Çine gelmiş, fa. gibi çalışıyordu . Fakat Japon tayya 
kat Çin sanatına meclup olmuş ve ı releri hu çi ftl iğin a ltını üstüne getir 
bir daha Çinden ayrılmamıştır. diler. 

Bu adam seneler geçtikce Çine . _ 
- - z:ı:== 

daha fazla bağlanmıs, Çin cumhuri · 

y~tinin m.üe~s~si. olan Sun. ~at Se 1 Balkanlarda 
nın hususı katıbı olmuştur; o gunden j 
sonra .Çinin d~hiıı ve hariçi ha~pıer~ Nüfuz mıntıkası 
ne iştırak etmış ve çok ehemmıyetlı 

vazifeleri üzerine almıştır. 1 taksimi haberi 
Bu gün hakiki bir Çinliden fark 

sızdır: Çin devlet adamlerı, Japon 
ya ve diğer devletlerle olan harici 
münasebetlere dair meselelerde Do· 
naldın reyini sormadan iş göremezler 

1 
Çin gazetelerinin neşriyatı tamami · ı 
le bu adamın murakabesi altındadır · 
Çinliler Donaldıo heyecanlı nutukla j 
rmı bir vatandaşı dinler gibi hürmet 
le dinlerler. Donald bütün nutuklarm 
da Japon emperiyalizmi ihtiraslarım 
anlatır, tehlikelerini teşrih eder; 
Çinlilere memleket müdafaası etra 
fında birleşmelerini tavsiye eder. 

Çinliler bu adamdan bahseder 
ken "o bir yabancıdır derler, fakat 
bir Çinli gibi memleketimizin mu 
kadderatile alakadar oluyor, bizim 
için kendini tehlikeye sokuyor.,, 

Ve sonra bu adamın hareketin 
den bir vatanpervelik dersi çıkarır 
lar: "O, bir yabancı olduğu halde 
Çin için kendini tehlikeye sokarken 
bizim kendi memleketimiz uğrunda 

fedakarlıktan çekinmemiz ayıp olmaz 
mı?,, 

Donald ne paraya, ne de şöhre 
tc ehemmiyet vermez adamdır. Geç· 
tiği mevkiler ve gördüğü işler~ yüzün 
den pek büyük bir servete malik ol 
oıak her vakit elinde idi. Fakat 

Bu şekildeki şayiaları bir 
İtal) an gazetesi şiddetle 

tekzip c-.diyor 

Roma: 14 ( Fransızca "Beyoğlu., 
gazetesi ) - " Cornale Ditaliya ,, 
başmakalesinde , Mussolini-Hitler 1 

mülakatından bahseden bir çok 
Fransızca gazetelerin Roma ile Ber· 
lin arasındaki emniyetinin azaldı· 
ğını göstermeye çalıştıklarını İşaret 
etmektedir. Gazete şunları yazıyor: 

" Bu yazılar, İtalya ile Almanya
yı biribirinden ayı rmak için yapılan 
teşebbüsler cümlesindendir. 

" Fakat bu manevralar Roma ile 
Paris arasındaki münasebeti düzelt· 
mek gayesi ile müzakerelere baş· 
landığı bir zamanda yapıldığı için 
şunu söylemek lazım ki, bu manev
ralar Fransanın arzularına tamamile 1 
zıttır '" 

Her halde, ltalyan-Fransız mü· 
nasebetlerinde dost1u~un tekrar te· l 
sisi ve bilhassa ltalya ile Almanya 
arasında kurulan ve yeniden takviye 

1 

edilen demir gibi sağlam birlik bun
larla sarsılamaz. 

o hiçbir gün para kazanmağı dü· 
şünmemiş, geçtiği mevkilerden cebi 
boş olarak ayrılmıştır. Donald mahirf' 
bir diplomattır, da memlekette bir 
tefrika uyandırabilecek ;bir çok cere 

" Cornale Ditalya ,, yine bu tarz 
1 daki manevralardan olan şu neşri · 

B ir Fransız muharriri, Pa· 
riste kaçakçılık, uğursuz 
luk eden ve bar, gazino 
gibi yerlerin başlarına 

Yeni Sovyet yüzme 
rekorları 

Moskova: 14 (Tass) - Mosko 
vada son günlerde Sovyetler birli 
ğinin en iyi yüzücüleri arasmda bü 
yük müsabakalar yapılmıştır. 

Bu müsabakalar esnasında Sov 
yet rekordmeni Semion Boyçenko 
Bras usuliyle 200 metreyi 2 dakika 
36, saniyede yüzerek Amerikalı 
Kezley'in dünya rekorunu 1 saniye 
farkla kırmıştır. 

Gene aynı müsabakalar esnasın
da 16 yaşında bayan Koçekova, 
sırt üstü 200 metreyi 2 dakika 52,6 
saniyede ve 400 metrreyi 6 dakika 
7 saniyede katderek Alehinanın eski 
rekorlarını kırmış ve yeni iki Sov. 
)'et rekoru tesis eylemiştir, 

musallat olan serseriler hakkında 
bir röportaj yapmıştır. Muharrir hu · 

lasatan diyor lci: 

Monmarterdeki barlardan birine 
yeni tanıştığım Gaston isminde bi · 

· rini görmeğe gi ' tim. Muharrirlerin 
her yerde tanıdığı olması tabii gö 
rülrnelidir. Onu görür görmez: 

- Gaston, dedim. Dün akşam 
gene "Rakht" barının delikanlılan 
biribirinc girmişler; nasıl oldu bu 

böyle? 
- Evet ·dedi- doğrudur; para 

kavgası. Zaten para kavgası her 
yerde olur. 

Parasızın yanına hiçbir kadın 
yanaşmıyor. Uyuşturucu içkiler sat. 
mak ta polislerin yüzünden pek 
güçleşti. 

Evvelki günkü kaza 

Yaralı 
dün 

amele 
öldü 

Dünkü nüshamızda yıkılan bir 
duvarın altında kalarak dört kişinin 
yaralandığını ve bunlardan birinin 
yarası çok ağır olduğundan hasta· 
hanede öldüğünü yazmıştık • 

Yaptığımız son tahkikattan an· 
laşıldığına göre diğer üç yaralıdan 
Bekir oğlu 55 yaşlarında arabacı 

Ethem de dün hast'1hanede ölmüş
tür . 

Hadise gününde ölen Hamit 
oğlu Cemal ve dün ölen Ethem Ye 
ni Mezarlı~a gömülmüştür . Diğer 
yaralı Halil oğlu VeJi ve Yusuf oğlu 
arabacı Abdurrahman tedavi altın · 
dadır. Müddei Umumilik meseJ.~ye 
el koymuş , mÜst!bbipler hakkında 
kanuni muameleye tevessül olun· 
muştur. 

Hava şehitleri 
ihtifali bugün 

Bugün kumluk meydanında saat 
11 de hava şehitleri ihtifali yapıla. 
caktır. 

Komutanlarımızdan bazıları bu 
günün manasını anlatan röylev]er 
vereceklerdir. 

At koşuları 

Bugün öğleden sonra şehir Hi
podromunda ilkbahar At koşula· 
rının birincisi yapılacaktır. Hava iyi 
olduğu takdirde bu günkü koşula· 

rın çok alakalı olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

yatı da tekzip etmektedir. 
" Tuna mıntıkasını ve Balkanları 

Alman ve İtalyan nüfuz mıntıkala. 
rına ayırmak hususundaki Hitlerle 
Mussolini arasında planlar kurulduğu 
söylenmiştir . Halbuki bu hususta 
iki millet arasında şiddetli bir reka. 
bet varmış , ve sanki mevzuhahso· 
]anlar ltalya ~e Almanyamn hak
larında büyük bir hiirmet besle
diği müstakil devletler değilmişler 
de,Afrikalı aşiretlermiş veya Asya· 
nm işlenmemiş mıntıkaları imiş gibil,, 

Gazete, Fransız matbuatını siya
sete ve bilhassa hikikate hürmet 
etmek istiyorsa, bu gibi neşriyata 

niba, et verml!ye davet etmektedir. 

) 19 Mayıs için 
hazırlık 

• 

19 Mayıs Gençlik ve Spor bay
ramında yapılacak idman şenlikle· 
rinin ikinci ve son provaları önü· 
müzdeki sah günü öğleden evve] 
ve sonra yapılacakbr . Bu provalar 
Maarif Müdürü Ekrem Gürselin na
zareti altında cereyan edecektir. 

Et buhranı mı? 

Dün şehirde bir et buhranı his
sedilmiştir. Halkımızın bir çoğu ka. 
saplarda et bulamamıştır. Buna se
bep, Belediyenin etlere koyduğu son 
narh üznine bazı kasapların et kes 
memiş olması gösterilmektedir. 

Kardeşini kuartar 
mak için kendisini 
feda eden çocuk 

Bundan bir kaç gün evvel lngil· 
terenin Çesterfild şehrinde çok acık· 
h bir facia olmuştur. 

Maden işçilerinden ViJiam Bun· 
ting'in biri yedi diğeri dokuz yaşın
da iki çocuğu varınış. Paskalya yor· 
tularında iki kardeş büyük bir havu· 
zun başında oynuyorlarmış. Bu ha. 

· vuz aynı zamanda hususi bir müesse
seye ait bir yüzme havuzu vazifesini 
de görüyormüş. 

Yedi yaşında olan Leslie, havu. 
zun kenarındaki iskeleye tırmanarak 
atlama yerine gelmiş ve müvazenesi 
ni kaybederek yirmi metre yüksekten 
havuza düşmüş. Büyük kardeşi Jon, 
Leslienin yüzmek bilmediğini biliyor· 
muş. Kendi de yüzmek bilmemesine 
rağmen kardeşini kurtarmak için 
kendisini havuza fırlatmış. Fakat bu 
arada Lesile, havuza inen demir mer 
divenlerden birine, tes :ıdüfen sarala· 
rak havuzdan dışarı çıkmış. Lakin, 
zavallı Jon, suya daldıktan sonra bir 
daha görünmemiş; boğulup gitmiş. 

Kardeş sevgisi bazen böyle ölüm 
le neticelenen facialara sebep oluyor. 

~r·~ 
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Gökyüzü bulutlu, hava soğuk 
rüzgarlı . En çok sıcak 27 derece. 
Geceleri en az sıcak 15 de"ce. 

Azgın serseriler 
- Şu halde tehditle parako 

parmak istemiş olacaklar. 
- Onun gibi birşey. Ne yapa

lım. Buradaki delikanlılar oldukça 
züğürt. Hazır yiyicilerden aras_ıra 

para koparırlar. 

Acalp sergüzeştler 

Gastan anlatıyordu: 
- Aklıma geldikç~ gülüyorum. 

Bir gün bu delikanlılar, bar sahibini 
bir köşeye sıkıştırıyorlar; inatçı a. 
dam, onlara santim vermek istemi· 
yor. Bu sırada, bar sahibinin karısı 
elinde bir tabanca ile yetişiyor. Kül· 
hanileri tehdit edert:k kaçırı}Or. 
Kaçarlarken de arkalarından gülü
yor. 

Başka bir sefer, gene bu soy. 
guncular kumpanyası, M ... barının 
patronuna yanaşıyorlar. Patron on-

mek mecburiyetinde kalıyor. 
laraşunları söylüyor: 

"Sakın benim barıma uyuşturu-
cu madde sokayım demeyiniz. Lü· 
zumsuz .heyecanlarla kan dökmenizi 
de islemem. Y okn kulağınızdan 
tuttuğum i'ibi sizi polise teslim 
t"derim." 

Bu sözlere içerliyen soyguncu. 
lar patronu nasıl kafese sokabile· 
ceklerini düşüııüyorlar. 

Bir gün üç Amerikalı kadının 

vasıtasi'e bu adamm barına gidiyor. 
lar. Bar sahibi bunları görünce biraz 
dan polislerin bara gelip tahkikat 
yapacağını söylüyor. Delikanlılar bu 
sözü işitir işitmez sokağa fırlıyorlar 

Fakat, bar sahibinin °evvelce hazırlat 
tığı yirmi kadar adam bunlara rnkak 
ta sopalarla temiz bir dayak atıyor
lar. 

Hars Komiteleri 
kongresi 

Aldığımız malumata göre , Mer· 
sin, Tarsus, Adana Hars Komite· 

feri önümüzdeki 22 Mayıs günü 
Adanada bir kongre akdedecek. 
ferdir . 

Bu kongrede Hars Komiteleri 
işbirliği esaslan üzerinde müzake· 

reler yapılacak, programa göre ka
rarlar almacaktır. 

iş dairesi bölge 
amirlerinin toplantısı 

Jş dairesi reisliği 15 iş bölgesi 
nin bölge amirliğini şehrimize davet 

etmiştir. Toplanh ayın on altısında 
İş dairesi reisliği binasında yapıla· 

cak ve bir hafta kadar devam ede
cektir. 

Bu toplantıda İş kanununun 1937 
finans yılındaki tatbikatı bilançosu 
görüşülecek, 938 finans yılına aid 
olan faaliyetler hakkında müzakere 

ler yapılacak ve bu hususta karar 
)ar alınacaktır. 

Gazete satan mü
vezzilerin kıyafeti 

Gazete satan mü vezzile -
rin kıyafeti hakkında Dahiliye Ve· 

kaleti tarafından bir kıyafet karar· 
laştırılmıştır. Buna göre- müvezziler 

boz renkte ve diz kapaklarını aşa. 
cak şekilde bir iş gömleği giyecek. 

Jer ve ayakkabısız dolaşmıyacaklar
lardır. Müvezzilerin traşlı olmaları 
da Jaıımdır. 

KOL TOR iŞLERi 

Ecnebi okullarında vazife 
alamayack öğretmenlet 

Sanat okullarında, öğretmenlik 
yapan bazı öğretmenlerin ecnebi ve 

akaJiiyet okullarında vazife aldıklan 
görülmektedir. 

Bu öğretmenler:n sanat okulla
rındaki vazifelerini ihmal etttikJeri 

görülmüştür. Bundan sonra sanat 
okulu öğretmenleri ecnebi ve akal 

liyet okullarında vazife alamayacak
lardır. Vekalet bunu alakadarlara 
tebliğ etmiştir. 

Bugün Sovyet Azcrbaycs 
20 devltt tiyatrosu mevcuttur. 
larm arasında, Azerbaycan, RJ 
Ermeni dram tiyatroları, operı 
balet tiyatrosu, müteaddit çocı1 
yatroları, Volga Tatarları tiyat 
YahuJi tiyatrosu ve saire "' 
inkılaptan evvel alfabesi dahi ~ 
yan Tataıların bile bugün bir 
tiyatrosu mevcut pu[unmaktadı 

Bu sahnelerde, Şekspir, M 
Şiller, Gorki ve Ostrovski'nin l 
leri, en yükse-k Rus ve yabancı 
pozitörierin operaları ve ayoı 

manda tanınmış Azerbaycan ti} 
muhariri Akundov'un, kom~ 
Hacıbegov'un ve son zaman ııı 
rrirlerinden Cabarlı, lbragimo 
.sairenin eserleri oynamaktadır 

Bu tiyatrodan başka, Kült 
raylarında, işçi kulüplerinde, 
k-ılardd ve Kızıl Ordu birlikle 
bir çok amatör sanat ocakla 
büyük ve yüksek bir faaliyet 
termektedir; o derece ki halt 
zerbaycanda devlet tiyatrola 
çalışmakta olan bir çok aktörle 
feyizlerini bu sanat ocaklarında 
mış bulunmaktadır. 

inkılaptan evvel, Azerbaycı 
bir tek musiki mektebi vardı. 
buki bugün bu mıntakada 4 b 
şiye ders veren 12 müzik okult 
cuttur. Bu okullarda gerek A 
musikisi ve gerek kemençe ve~ 
2'ibi milli Azerbaycan sazlArı 
tilmektedir. Ayrıca Azerbayca 
let Konscrvaturı da hümmah 
yette bulunmakta ve tiyatrolıı 
artist ve Cümhuriyetin muhtel 
takalarmda yeniden kurulan 
okulları için öğretmen yetiştir 
tedir . 

Atatürk 
altın kupası 

birincilikleri 

Ankara : 14 (Hususi) -
şefimizin bize en uygun spor 
ğu için memleketimizde ta 
emi ~ ve işaret ettikleri "Serbt 
reş" müsabakalanııı:ı galibine 
lecek Atatürk altın kupa5ı, rııiİ 
kalarından bölgemize isal>et e 
yarın ve pazar günü Şehir st 
munda yapılacaktır. Ankara g 
Büyük önderin bu arzularını 
getirmek için müsabakalara 
mikyasta iştirak etmektedir. a 
mize bağlı yedi kulüpten h 
hepsi bu maksad için güreŞt 
hazırlamışlardır. Bundan baş 
lüpler komşu kaza ve köyl 
birçok isdidatlı gençler bulf1l 

, ve bunlar kuluplerine alarak 
Gene bir gün bu çapkınlar baş- tırmaya başlamışlardır. 

ka bir bar sahibine şu h:klifi yapı· 
Seberst güres - g~çen se 

yorlar. k b' al tanbul Anadolu ulü ü - ıvı 
- Müsaade ette vestiyer vasıta gücü glireşçiferi arasmda y 

sile bara gdenlerin ceplerinde neler müsabakalar hariç - bölgemi 
bulunduğunu öğrenelim. Onları dışa yeni bir spordur. Bu sebebi~ 
rıda soyarız. Etde ed~ceğimiz kazan yapılacak müsabakalar netiC 
cm yansı semn. Ankara bölgesinde bu spor 

Bu teklifi kabul etmiyen bar üzerinde çalışmakta olan g'l'i 
sahibi, külhanileri ~ovalıyor. tanımış olacağı~ Maamafih, ı;. 

Biraz sonra bu külhanilerden çankayadan Habib ve Nafiirı: 
biri geri dönüp bar sahibinin köpe- neşten Celal, Mahmud ve Alı 
ğini tabanca ile öldürüy~r ve kaçıyor nin, Ankara gücünden Cafer, 
Arkasmdan koşan bar sahibi onu bir Rıza ve Sadıkın, Muhafız gi.iC 
köşe meyhananesinde yakalıyor ve: lsmail ve Alinin, serbest güre 

- Benim sevimli köpeğimi öldür Jıştıklarmı biliyoruz. Bunlarda 
dün; diyor. Senin memleket dahilin ka harbiyeli gençlerden bir ta 
de yaşamanın yasak edildiğini biliy~ da müsabakaya iştirak edece 
rum. Şimdi sen kendi ayağınla bu lenmektedir. Güreşlerin çok . 
memleketten gidecek mısin ?. Yoksa olacağı ve iyi neticeler elde edı 
seni polise teslim edeyim m·?. muhakkaktır. 

Zwallı adan bu tehdit karşısın· Bilindiği üzere, ilk mühim · 
l· ı da Parisi terkedip başka yere git- güreş müsabakası 1936 Ber 11 

piadlarına hazırlık için ·çağrıla~ 
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•-•Hikaye ._._mlll!~~-~~-·-~-·ı 

BiR HIRSIZLIK 
- Yazan - ---, 

-------~~~ı Mihail Zoşçenko )-

V atandaşlar, buğünlerde 
hırsızlık pek türedi. A· 
dım başında bir hırsıza 

rastgelmemek kabil değil. 

Şu veya bu şekilde eşyası ça. f 
lınmamış bir adam bulamazsınız .. 

QGeçenlerde şimendiferde benim de 
bavulumu çaldılar. 

Bu sosyal felakete karşı nasıl 
mücadele edilmesi lazımgeleceğini 
ben de bilmiyorum. Aceba şu hır· 
sızların ellerini kesseler nasıl olur? 

Anlattıklarına göre eskiden Fin 
landiyada hırsızların ellerini keser 
ı~rmiş. Mesala o zamanlar:bir Fin· 
landiyalı hırsızlık yapti mı hemen 
herifi enselerler ve elıni keserler 
miş.. Bu itoğlu it de elsiz dolaşıp 
dururmuş .. 

Maamafih bu hareketin tesiri 
pek çabuk görülmüş .. Oradaki in
sanlar daha namuslu davranmağa 

başlamışlar.. Şimdi hiç evlerini ki 
litlemeden sokağa çıkabiliyorlarmış,. 
Birisi yolda para cüzdanını düşürse 
cüzdanı kimse ellemezmiş .. Veyahut 
düşen cüzdanı alır yüksekçe bir yere 

kaldırırmış .. Bu cüzdan da aylarca sene 
lerce orada kalabilirmiş .. 

Enayi insanlar değil mi? 
Maamafih ben cüzdanın, içinde 

ki paralarla kaldırılacağını hiç ıan· 
netmiyorum.. Herhalde içindeki pa 

ralan alır cüzdanı öyle birakırlardı. 
Halbuki bize gelince öyle 

mi ya? Bizde milletin değil elini, fa. 
kat kafasını kaparsan gede aşıraca 
ğını aşırır .. Bizim millet Finlandiya· 
lılar kadar enayi değil 1 • Boru mu 
bu? Para ile hiç şaka olurmu? Ge· 
ne de paraları aşırıp cüzdanı bıra. 
kırlarsa, ona da eyvallah!.. 

Neyse fazla traş etmiyelim. Hi· 
kayemize gelelim. 

Geçenlerde bir seyahat esnasın 
da lmernik istasyonuna gelmeden 
benim bavulumu öyle bir aşırış a. 
şııdılar ki, hiç sormayın!. Tabii ba 
vul boş değildi. içi tıklım tıklım 
eşya dolu idi.. Herifler bavul için 
deki tşyayı, hatta bavulun sapını 
bile aşırdılar .. 

Asıl tuhafıma giden nokta şura. 
sı; bavulumun içinde birde hamem 
kesesi vardı .. Beş kapik kıı· metinde 
bir şey. Hergeleler onu bile bırak · 
rnamışlar, aşırmışlar .. 

Fakat işin evveliyatı da var. Din· 
leyin, onu da anlatayım .. Ben kom. 
partirnanda otururken yanıma bir 
yolcu geldi, oturdu . Herifi tanımı· 
yordum. Neyse .. Yanıma oturdu ve 
benimle konuşmuğa başladı: 

- Hemşeri, rledi, siz yabancıya 
benziyorsunuz!. Dikkatli olunuz! Bu 
raları tehlikelidir. Buranın hırsızları 
yamand r. insanın sürmesini bile ça· 
lar da adamın haberi olmaz! 

- Merak etme hemşeri, dedim. 
Ben enayı değilim. Ben yattığım za· 
man bavulumu başımın altına yas· 
tık gibi kor, öyle yatarım. Yani 
senin anlayacağın kulağım bavulu
mun üzerindcı<tir. En ufak bir hare· 
keti bile duyabilirim .. Ben hırsızlara 
falan boş veririm. 

~----------~~~~~---
landiya takımı ile yapılmıştı. O za· 
nıan minderin ve beynelmilel niza 
mnamelerin yabancısı olan acemi 
g~re§çi~erimiz, finlandyalıla ra yenil 
mışlerdı. Halbuki .. .1 . . .. 
].. . gureşçı erımız guç· 
u kuvvetlı ve göster· 1. d l'k l I d 

ış ı e ı an ı ar ı. 
O zaman anlaşıldı ki serb t .. . . . es gureş 
kaıdelermm kolaylığına rağmen ba· 
ş ırılması güç bir 'Pordu. Bununla 
beraber güreş şubelerinin en zevkli 
ve heyecanlısıdır. 

Bu müsAbakalar, serbest güreşin 
yıırda yayılmasına ve kökleşmesine 
hizmet edecekti. Diğer taraftan 

gençlik için Büyük Atatürkün adını 
taşıyan bir kupayı kazanmak gibi 
Şerefli bir fırsat da vardır. 

G :nçliğin bu şereft layık şekil . 
de çalışac3ğına ve muvaffak ol 
acağına inanımız vardır. 

Yolcu benim cevabımla tatmin 
edilmedi. Ellerini sallayarak: 

- Aman azizim, dedi, İş kulak· 
ta değil ki.. Burada öyle hırsızlar 
var ki adamın ayağından çizmesini 
çekip aşırıyorlar .. Kulak da lif mı? 

Ben bu sözlere de boş verdim: 
- Aldırma, dedim. Benim aya· 

ğımdaki çizmeler, uzun konçlu Rus 
çizmeleridir.. Kolay kolay ayaktan 
çıkmazlar., Benim ayağımdan çizme 
mi aşıracak hırsızın ben alnını ka 
rışlarım sen bana baksana! Bende 
ne göz var! 

Herif benim bu sözlerime bayağı 
içerledi: 

- Sen bilirsin, dedi. Benim va· 
zifem seni ikaz efmekti. Alt tarafına 
artık karışmam ... 

Bu konuşmanın üzerinden bir 
hayli müddet geçti .. Yattım. Şimen
düfer bütün hıziyle yol alıyor .. He. 
nüz lmernik istasyonuna gelmiştik. 
Birdenbire birisinin karanlıkta çiz 
melerime el attığını hissettim .. He· 
rif ayağıma öyle yapışmıştı ki, ner 
de ise ayağım kopacaktı .. 

Dururmuyum? Derhal yerimden 
fırladım. Hırsızın sırtına öyle bir 
yumruk aşkettim ki, pezevenk yana 
doğru yıkılır gibi oldu. Fakat yıkıl· 
madı. Tabana kuvvet kaçmağa baş 
ladı . Ben tabii yattığım yerden aşa
ğı atladım ve herifin arkasından koş· 
mak istedim. Fakat gelgelelim ko· 
şamadım. 

Çünkü hırsız çizme'.Di yarı yarı
ya ayağımdan çezmişti. Tabii bu 
halde koşmama imkan yoktu. 

Hırsıza yetişemiyeceğimi anlayın

ca feryadı basmaktan başka bir ça· 
re bulamadım. 

Feryadımdan bütün vagon ayak· 
landı. 

- Ne var? Ne oluyor? diye 
sormağa başladılar. 

- Ne olacak vatandaşlar, de· 
dim? it oğlu hırsızlar az daha çiz. 
melerimi aşırıyorlardı. 

Çizmemi giymeğe başladım .. 
Başımı arkaya çevirince, bavulumun 
yerinde yeller estiğini gördüm. 

lkınci bir defa, fakat birincisin
den çok daha kuvvetli bir feryat 
bastim. Bütün yolcuları aradım: Ba. 
vul yoktu. 

Beni adamakıllı f.ka bastırmış 
lardı .. Hergeleler çizmelerime mah· 
sus el atmışlardı.. Ben çizmelerle 
meşgul iken onlar da rahat bavulu
mu alıp götürmüşler ... 

Büyük istasyonlardan birisine 
geldiğimiz zaman polise müracaat 
ettim: 

- Aman yoldaşlar, dedim,beni 
soyup 'ovana çevirdiler .. Şu hırsız 
olacak namusuzları bulursanız hiç 
acımadan ellerini kesiniz! 

-Olur, dediler, yakalarsak kese 
riz. Yalnız lütfen şu bizim kalemi 
yerine koyunuz! 

Hay Allah belasını versin! Nasıl 
olduğunu ben de farkına varmadım. 
Meğer ben polisin masanın üstünde 
duran kalemini almış cebime atmış-

tım. . .. 
Polis memurlarından bırısı: 
_ Görüyorsun ya, azizim, dedi, 

burası karakol olduğu halde, millet 
dinlemiyor. Eline ne geçerse cebine 
atıyor. Geçenlerde yolculardan birisi 
içindeki mürekkebi ile beraber bü 
tün hokka takımını cebine indirmiş .. 
Hergelenin üstü başı nasıl da mü· 
rekkep olmadı? 

Kaleın için itizar ettim" 
Trene dönerken de kendi kendi 

me düşünmege başladım: 
- Ulan, dedim, bizde hırsızlık 

İçin el kesm~ğe başlasalar ortalık 
malüllerle, kolsuz adamlarla dolar. 

Fakat ne olursa olsun bu sosyal 
f laketle, mutlaka mücadele etmek 
lazım.iır. 

Mamafih içimizden bazıları şöyle 

( Türksözü) • Sahife 3 

Meksika - İngil- ı 
tere gerginliği 

Siyasi münasebet
ler katediliyor 
Mcksiko: 14 (Radyo) - Harici

ye nazırı meksikanın Londra elçi~i · 

ne Londrayı terk etmesi emrini ver· 
miştir. 

Kuvvetle dolaşan şayialara göre 
lngiltere ile meksika hükümeti ara. 
sında bundan böyle diplomatik mü. 
nasebetler kesilecektir. 

Moskova - Roma 
ticaret ihtilafı 

Romada müzakereler 
cereyan ediyor 

Roma : 14 (A.A,) - Sovyet· 
)er biı liğile çıkan ticaret ihtilafını 
halletmek üzere Romada müzake. 
rel~r cereyan etmektedir. 

Sovyetler birliği, ltalyan mütea· 
hhitleri bir çok ticari muameleler de 
tediyatı kesmiş oldukları İç.İn geçen 
son kanundan beri ltalyan şirket ve 
idarelerine tediyatta bulunmakta 

idi. 
3,ltalya hükumeti Sovyetler bir 
!iği ltalyanın petrol ve neft sipar. 
işlerini tehir ettiği için tediyatın 
durdurulmuş olduğunu beyan etmek. 
tedir. 

Şimdiki müzakerelerin yegane 
hedefi ihtilafın halledilmesinden 

ibarettir. Bu iş biter bitmez süratle 
yeni ticaret itilafları aktedilecektir. 

Ceza kanununda 
tadilat yapıldı 

Ankara: 14 (Telefonla) - Türk 
Ceza kanununun asgari maddeleri· 
nin değiştirilmesi için hükümet bir 
kanun projesi hazırlatmıştır. Bu pro
j-, önümüzdeki günlerde meclise 
verilecek ve alakalı encümenden 
geçerek yaz tatilinden rvvel umumi 
heyette müzakeıe edilecektir. Ôğ· 
rendiğime göre bu değişiklik kanu· 
nun, devletin şahsiyetine karşı cü 
rümlcr faslında bazı cürümler için 
konmuş cezaların şiddetlendirilme· 

sini istihdaf etmektedir. 

Şeyh Ahmet Büyük Filmini 
göstermiş olan 

Tan sineması 
BU AKŞAM 

Mevsim ikinci ve müstesna bir 
Şark filmini daha teşkil edecek 

olan ve 
PAUL ROBESON ile HENRY 

W!LxON 

Gibi iki büyük Artis tarafından 

yaratılan 

(Kara Dev) 
Emsalsız ve güzel esı!rİ takdim 
edecektir. Arabistanın kızgın Çöl· 
!erinde cereyan eden ihtiraslı bir 
aşk destanı,acıklı bir mevıu,Arap 
musikisi, heyecanlı ve p k güzel 

bir film 

Filme ilaveten: 

Güzel bir Miki Mavs 
9264 

düşünüyor: Hayat iyileşiyor .. Belki 
bir zaman sonra büsbütün iyileşir de 
oıtalıkta hırsızlar da kalmaz .. 

Belki., Ümit edelim ve bekliye· 

/im. 

Hava Silahları ve 
lngiliz Gazeteleri 

Londra : 14 (A A.) - Sabah 
gazeteleri, hava silahları hakkındaki 
endişeleri hükumetin izale edemedi 
ğini yazıyorlar. 

Taymis diyor ki: 
Lord Vintortan, hükumete tev

cih olunan tenkitlere cevap vereme 
miştir. binaenaleyh işçi partisinin 
talebi üzerine önümüzde'd pa zarte
siye avam kamarasında tekrar bu 
müzakereler yapılacaktır. dünkü 
müzakereler bütün partiler tarafın· 
dan yapılan tenkitleriıı muhik oldu · 
ğunu göstermiştir. 

Faşist propagandalarını 

bastırmak için tedbir 

Vaşington: 14 (A. A) - Par
lamentonun deniz encümerıi, faşist 
ve komünistlerin radyo ile yaptıkları 
propagandaya rekabet etmek üzere 
Ruzveltin cenubi Amerikada neşri· 
yat yapmak üzere yüksek tansiyon· 
lu bir hükümet ı adyo istasyonu İn· 
şasına dair olan projeyi lastik etti· 
ğini bildirmektedir, 

Çekoslovak Har.ciye 
nazır muavini öldü 

Üç saatlık şahane bir temaşa 

Asri sinemada 
Bu akşaın 

20,30 suvareden itibaren 
En büyük Yıldızları keşfeden adamın hayatı ... Misilsiz ve şimdiye kadar 

görmediğiniz Revülerin mucidi. 
Zenginlik, Aşk, sahneleri:e dolu ve efsanevı gözler kamıştıran ihtişam 

içinde geçen büyük şaheser 

''Ziegfield,,Revüler kralı 
Oynayanlar : 

Dehakar Artist VIL YAM POVEL 
Eşsiz arkadaşı MIRNA LOY 

Localarınızı telefonla isteyiniz 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 

1 - Güneşe doğru 

2 - Revüler kralı 
Telefon: ASRI 250 9267 

Halkevi başkanlığından: 1 1 inci icra 
ğundan: 

1272.938 

memurlu-
17 Mayis salı günü şair Ziyanın 

ölümünün yıldönümü İçin saat 14 de 
Ulucami önündeki mezarında ve sa- 1 

at 20,30 da Halkevi9de tören yapı 1 

lacak, gece töreni için Halkevinden 
giriş kartı verilecektır. 

9273 

Adananın Döşeme mahallesin· 
den olup ikametgahı meçhul Madam 

Anna tarfına 

ı Seyhan. Defterdarlığından 
104 üncü Maddeye göre devet 

varakası 

Prag: 14 (A. A.) - Hariciye 
nazır muavini ve Çekoslovakyanın 
eski Moskova elçisi Pavlu Adirya· 
tik sahillerine giderken Bosnaher
sekte bir otomobil kazası neticesin· 

d e ölmüştür. 

~---~------! 

Yeniden harta ile tesbit edilen 
saha dahilinde Karalaş iskelesindeki 
Deniz plajının 938 yılı vergisine ait 
olarak işletilmesi şartnamesi mucibin· 
13-5-938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle (açık artırmaya çıka· 
rılmıştır, ihalesi 27 Mayıs 938 cuma 
günü saat 14 de Defterdarlıkta top. 
!anacak komisyon huıuı unda yapıla 
caktır. fstrklilerin 204 lira Muham· 
men bedelin yüz de 7,5 muyakkat 
teminatiyle birlikte ihale günü komis 

Adanada Zekiye vekili Avukat 
Şemseddine olan borcunuzdan do· 
layı haciz edilen 4 parça gayrı men · 

kullarınıza ait olup 22/4/938 ve 6/. 
51938 tarihlerinde tutulan 2 kıt,a 
taktiri kıymet zapt varakası 1272/ 
938 numaralı dosyamızdadır. iş bu 
ilanın yapıldığı tarıhten itibaren 15 
gün içinde gelip zapt varakasını o· 
kumanız ve kıymet taktirine bir di. 
yeceğiniz varsa bu müddet içinde 
yapmanız aksi taktirde icraya bu
lunduğu yerden devam oluna ~ğı yona gelmeleri. 

15-19-22-26 91.70 ilanı tebliğ olunur. 9272 

Başvekilimiz komşu: 
memleketler seyaha-i 

tını dün bitirdi 1•----------------~ Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
-Birinci sahifeden artan: 

lak bir sempati tezahürü içinde Sof· 
yadan ayrılmışlardır. 

lstanbul : 14 (Telefonla) -- Baş
vekilimiz Caliil Bayar ve rcfakellerin
deki zevat bu sabah saat 7,5 de is· 
tanbnla avdet etm işlerdir. 1 

Başvekilimiz, Garda fstanbul va· 
lisi Muhiddin Üstündal!', askeri ku· 
mandanlar, mebuslar, mektepliler ve 
vakim erken olmasına ral!'men bınlerce 
halk tarafından tezahüratla karşılan· 
mış ve alkışlar arasında Perapalasa 
gitmişlerdir . 

Bay Heryonun 
Mısır seyahatı 
- Birinci sahifoden artan -

yerlerde nutuklar söylenmiştir. Bir 
mekteplinin söyledil!'i nutku dinle· 
d'kten sonra Mebusan Meclisi Reisi 
şöyle demiştir : 

- Nutuk ezberlemek benim sa• 
natımyır. Fakat ben genç mektepli
lere şunu söylemek isterim ki işitti· 
!!'im nutuklardan çoğu az güzel, fa
kat çok uzundur. ,. 

Fransız gazetelerinin yazdıkları

na göre Heryo Mısırda Fransız kül· 
türünün çok derin bir tesirini gör
müştür. Burada sokak boyacılarının 

bile bir kaç kelime Fransızca bildik· 
!erine hayret etmiştir . 

Heryo açılma merasimini yap· 
mak üzere Helmopolis lısesine gitti. 
l!'i zaman burada bedeviler ile bera
ber lngiliz askerleri taratından istik· 
bal edilmıştir. lngiliz askerleri iptida 
Mısır marşını, sonra da Marşeyyezi 

çalmışlardır. Heryo uzun zaman 
Fransızlar ile lngilizlerin rekabetine 
sahne olan Mısır toprakları üzerinde 
böyle İngiliz askerleri tarafından Mar
seyyez çalındığını görünce pek mem
nun olmuş : 

- işte Fransız - lngiliz kordiyal 
antantının güzel bir eseri 1 ,, 

Demişler. 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
Kanun No: 2897 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Neşri tarihi: 29 11936 

Verginin mevzuu 
3343 numaralı kanunla değiştirilenl inci madde: 

- Dünden Artan -

Evrakın damga ve Madde 34 - Hayvanlar vergısı tahakkukuna 
tayyare resimle aid bilümıım defter ve evrak ile hayvanların kayıd il
rinden muafiyeti mühaberleri ve nakil ve ifraz tezkereleri damga ve 

tayyare resimlerinden muaftır. 

• Ancak mükelleflerin itiraz ve temyiz talebna· 
meleri bu muafiyete girmez. 

Ilga edilen hükümler Madde 35 - 1839 numara ve 6/711931 ta. 
rihli kanunla ekleri ve tadilleri mülgadır. 

Muvakkad Madde 1 - 1936 senesi vergileri· 
nin kayıd yoklama ve tahakkuk gibi şekle aid mu
ameleleri bu kanun hükmüne göre yapılır. ve 1 ha. 
ziran 1936 tarihinden evvel 1936 mali senesi ver· 

gisine mahsuben alınacak teminat ve paralar bu 
kanunda yızılı nisbetler üzerinden hesap olunur. 

Muvakkat Madde 2 - 1935 ve daha evvelki 
senelere aid muameleler 1839 numaralı kanun 
hükümlerine göre intaç olunur. 

Madde 36 - Bu kanun 1 haziran 1936 tari· 

hindrn muteberdir. 

Madde 37 - Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

271111636 

lhtarr: Kanunun aslında mevcut olmayan matlaplar tetkikatı kolaylaş 
tırmak makside ilave edilmiştir. 

[SON] 8303 
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Türksözü) 15 Mayıs 1938 d 

Seyhan Vilayetinden • • 
A- Hususi idareye ait cins ve mevkilerile muhammen bedelleri ve te

minat miktariarı aşağıda yazı lı akarların 1/6/938 den 31/51939 gününe 
kadar bir senelik kiralarına istekli çıkmadığından açık artırma müddeti 
938 senesi Mayısının 25 inci Çarşamba günü saat ona kadar uzatışmıştır 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. I BELEDİYE İLANLARI 
Sosyetesinden: ~-----,-------------' 

B- Şartnamesi Hususi Muhasebede görülebilir . 
C- istekli olanların teminat makbuzlarile birlikte Daimi Encümene 

müracaatları . 
Muvakkat 
teminat Muhammen 
miktarı bedeli 
Lira K. Lira K. Mevkii Cinsi Numarası 

7 50 100 Hükumet cıvarı Dükkan 116 

5 63 75 
" " " 

120 

1 13 ıs • " " 
41 

2 26 30 
" " " 

39 

22 58 301 Karşıyaka Mağaza 66 
22 58 301 

" " 
64 

2 70 36 Siptilli Dükkan 13 
16 50 220 

" " 
28 

5 25 70 Kapalı çarşı 
" 

213 
17 25 230 Saathane civarı 

" 
255 

1 13 15 Köşkerler arası 
" 

37 

3 75 50 Ziraat bankası arkası Hane 20 
4 88 20 Yorgancılar çarşısı Mağaza 1/50 

9269 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL R A PO RU 

raporu 

Görü nüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 

Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 
Genişlik Top Kuruş 

Aslanl ı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

" " 2. 90 " 36 • 839 
Şapkalı • 4. 90 • 36 • 725 

" • 6. 90 • 36 • 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 °1° 

zam yapılı r . 
3- Tip 2 bezin balya sı (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4- Kabul edilen sipari şl er sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi. 

ne müstenittir . 9209 3 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden: 
bir senelik 

Muhammenin 

Maha!lesi Mevkii cınsı B.No akar No bedeli 

Eski hamam 
Bucak 
Mestan zade 

Hun Kurbu 

Yağcamii 
Çırak 

Mestan z. 

eski buğ 
day pazarı 

Dük akan 
Arsa 
Mesçit 
odası 
Dükkan 

116 
00 
17 

20 

41 

76 

Lira K. 

400 
15 
48 

60 

00 
00 
00 

00 

Yukarıda yazılı Akaratı vakfiye 1-6-938 gününden itibaren bir yıl 
için icar edilmek üz-!re 18 5·938 Çarşamba günü saat 10 da ar
tı rma ile ihale edileceğinden isteklilerin vakıflar idarescsine müra
caatları . 

7 - 11 - 15 9137 

Renk 
Koku 

mikdarı ) 0.2 sm3 ------------------:------....,...--Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 1 Renksiz 
: Kokusuz Uzvi maddeler için saı folıınan müvellidilhumuza ~ 

litrede 0.40 mgr. Taş bina yapmak istiyenlere 
müteahhitlere müjde 

ve 

1 
Tadı : La tif 
Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 t 

Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 gr.1 1 

Nitrat ( No 2 } ,, 0.00.JO 1 

Nitrit ,, Yok ( el . 33 } ıı Amonyak ,, Yok 
ennin en son usullerine riayet edeıek ~ ynadığı yeıinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ett i ği Sı'-hiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafın-lan mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Yayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 20 
6197 

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağ"lam, ucuz, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilini e edineceğiniz maldız . 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

te ıin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d yakmak için en ekonomik, en uczu a iZ a kömüriide Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksıntz.. 1 
Maden kömüru·· k.u ı~a~makıa hem miııı bir cevherin istih · 

!akını arttırmış ve hem de müstefid 
olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü n t lf; i ı : ı; 1 ı l eıı tecrübe ediniz 

. 

Ucuz - Temiz -Kuvvetli 
8879 93 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu ı 
ayenehanesinde kabul etmekted ;r. 

G ayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş temin ederiz . Arzu 
e<lenlert. kum, ç·akıl , kiremit ve emsali nakliye işle ri yaparız , isteklile-

rin Kale kapısında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat etmeleıi 
menfaatleri i cabındandır. 9232 9-10 

88 Liraya 

7 Lamba lı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 

Dörtyol orman 
l iğinden : 

21 

bölğe şef 

Dörtyolda Derendenin baş ucu 
ormanından 21 0 metre mikap ka 
y ın kerestednin 525 lira muhammen 
badelle açık a rtırmaya konulan mez 
kfü orm~nın ilan kağıdı gelmediğin 
den ve talıpt e zuhur etmediğinden 
10 gün müddetle günü uzatılmış ve 
yevmi ihalesi olan 24 5 938 salı 
gününe ihalesi temd it edildiğinden 
talipleı i n yevmi mezkurde Dört
yol orman satış komisyonuna mura 
caat edilmesini ilan olunur. 

9271 

1--ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
• 

Mersin Yoğurt pazarı 

1 
Kabul aaatıarı : Her gUn 1 

15-18 -

Seyhan vilayetivden: 

A - Bir s•nelik kirası açık ar 
tırmaya konulmuş olan hususi idare 
akarlaı ından U:ucami civarında in· 
kılap mektt bi ittisa!iı deki (200) 
lira beli sabıklı matbaa bi.ıası 1 6 
938 gününden itibartn üç sene müd 
detle kiraya verilecektir. 

B - Şartnamesi hususi muha. 
se~ e :le görülebilir. 

C - Açık artırma 1 6-938 çar. 
şamba günü saat (11) de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

E - isteklilerin ( 45) lira mu
vakkat teminat rnakbuzlarile bir· 
likte daimi encümenne müracaatları. 

15-25 9268 

r----------------"' 
T ~!:~~~ .. ~? 1 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruf 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abon 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

•• 

idareye müra-

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

1 30,000 adet parke taşı açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
2 - Keşif bedeli 2394 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı yüz seksen liradır. 
4 - ihalesi mayısın 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 

bilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile 

birlikte Belediye encümenine. müracaatları ilaıı olunur. 

8- 12-15-18 9241 

1- Abidipaşa caddesinde ve yeni yapılmakta olan İşbankası bitişigin· 
de bulunan ve haritasında 3 numara ile gösterilen 182,30 metre murab· 
baı arsa ile ayni mahalde olup haritasında 4 numara ile gösterilen 196, ' 
metre murabbaındaki iki parça arsa satılıktır • 

2- Muhammen bedelleri: 3 numaralının beher metre murabbaı on li 
radan 1823 lira, 4 rıumaralı arsanın beher metre murabbaı 12 liradan 
2363 lira 40 kuruştur. 

3- ihaleleri: 1915/938 perşembe günü saat on beşte Belediye Dainıı 
Encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 3 numaralı aısanın 136 lira 75 kuruş , 4 numa 
ralı arsanın 175 lira 22 kuruştur. 

5- Şutnameleri Belediye Hesap işleri Kalemindedir . isteyenler ora· 
dan parasız alabilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be 
Iediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 9227 5-8-12-1 S 

1-Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usulile bir arazöz satın alınacak! 
2-Arazözün muhammen bedeli beş bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı üç yüz yetmiş beş liradır. 
4-lhalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye D 

imi Encümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi Belrdiye Yazı işleri Bürosundadır. lsteycnlu oradan P 

rasız alabilirler. 
6- Taliplerin tekliflerini teminatlaıile birlikte ihale günü saat onikiyr 

kadar Belediye Reisliğine vermiş bulunmaları lazımdır. 

9213 3-7- 11-15 

1 - Asfalt caddenin garbinde yeniden yaptırılacak olan ıı . tcra inşa 

atı açık eksiltmeye konulmııştur. 
2 - Keşif bedeli 1013,78 liradır. 
3 - Muvakat teminatı yetmiş altı liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 23 üncü pazırtesi günü saat on brştc Belediy1 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Y rZI işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirlel 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbı·zlarile Be 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
8-11-15 18 9242 

müjde 

GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saati 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Ömer Başeğme1 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Ticaretharıe· 

9170 18 

Umumi neşriyat 111üdürii 

Macid Gliçlii 
Adana Türksöıü mıtbıJll 
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